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فرایندشناسی حُسن تالشی در استقرار حُسن و حَسنه در زندگی برای رسیدن به باالترین و نیکوترین 
های خداوند است. این فرایند با فهم حسن و بروز آن آغاز و در پی تثبیت آن زندگی فرد را پاداش

نماید. در این صورت پاداش حسن در با و پسندیده میهای زیای برای جلوهمتحول کرده و آن را عرصه
ای است که حس رضایت و قرب به یگانه وهله اول دستیابی به صفات و رفتارهای زیبا و پسندیده

کند و در وهله بعد دستیابی به زندگی خوش و باصفا و پرنعمت سرای جاودان همتا را در فرد ایجاد میبی
شود و انسان بهای خود را به آفرینی در فرد شکوفا میبه زیبایی و زیباآخرت است. در این فرایند میل 
 داند.جز رسیدن به حسنات قرب نمی

های بسیاری قابل رؤیت است. مفهومی که ظرافت ،های زیبای قرآن است که از منظر آنحُسن از واژه
 به حوزه اختیار و انتخاب انسان است.  از یک سو ناظر به تکوین هستی و از سوی دیگر ناظر

خداوند در قرآن با تصریف این کلمه و همراهی آن با کلمات دیگر نقش آن را در تعلیم و تزکیه و نیز 
 ... بیان داشته است.گی، پیدایش هنر و القای زیبایی وزند تعیین روش

توان اسرار علوم ا سایر مفاهیم میبنابراین با بررسی مفهوم این کلمه و مصادیق آن و نیز ارتباط آن ب
 شماری دست یافت.دست آورد و به حقایق بیبسیاری را به

که به وصف خداوند از آن  -در مقابل مسیئ -های این کلمه اسم محسن خداوند است از زیباترین جلوه
 گذرد، اشاره دارد. های افراد میزند و از بدیجهت که جز خوبی از او سر نمی
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ءُ ءِ وَ أَنْتَ الْمُحْسِنُ وَ أَنَا الْمُسِيءُ وَ قَدْ أَمَرْتَ الْمُحْسِنَ أَنْ یَتَجَاوَزَ عَنِ الْمُسِيقَدْ أَتَاكَ الْمُسِي سِنُیَا مُحْ
 1.يفَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَجَاوَزْ عَنْ قَبِیحِ مَا تَعْلَمُ مِنِّ

 2.عُدْ عَلَيَّ اللَّهُمَّ بِإِحْسَانِكَ وَ ضَاعِفْ عِنْدِي نِعْمَتَكَ وَ جَمِیلَ بَلَائِك یَا مُحْسِنُ
خداوند در کتاب خود نام محسنین را بر متقین قرار داده است و بر اساس این وصف آنان را به صفات 

 نیکو ستوده است.  
الَّذینَ یُنْفِقُونَ فِي * کُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقینَ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ وَ سارِعُوا إِلی

        3السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ وَ الْکاظِمینَ الْغَیْظَ وَ الْعافینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنینَ
ها و زمین است ]و[ براى خود، و بهشتی که پهنایش ]به قدر[ آسمان و براى نیل به آمرزشی از پروردگار

کنند و خشم خود را فرو پرهیزگاران آماده شده است، بشتابید. همانان که در فراخی و تنگی انفاق می
 گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد.برند و از مردم در میمی

ت، مفهوم زیبایی است. همچنین این کلمه در قرآن بیانگر از دیگر مفاهیمی که در کلمه حُسن نهفته اس
 های رفتاری است. ها و زیباییخالقیت

های زندگی و به رموز نهفته در انسانیت در توان به مهارتبر این اساس با مطالعه این کلمه در قرآن می
 برد.داشتن زندگی شایسته پی

ندگی انسان و جامعه تا جریان یافتن آن مطالبی را در کتاب حاضر سعی شده از مقدمات تحقق حُسن در ز
 به اجمال بر مبنای آیات و روایات نورانی طرح نماید.
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شود و در اثر یند گزینش حُسن و بروز آن بررسی میایند شناخت حُسن، سپس فردر این بررسی ابتدا فرا
 شود:این مطالعه به مطالب زیر  اشاره می

 های آن ؤلفهیندی حُسن و تعیین مامعنای فر 
  مراحل تکوین حُسن در انسان و جامعه 
 در مراحل بلوغ  سیر رشد حسن 
 ارتباط حُسن با خیر و نقش هر یک بر دیگری 
 ارتباط حسن با ایمان و نقش هر یک بر دیگری 
 ارتباط حسن با تقوا و نقش هر یک بر دیگری 

 فرایندشناسی حسن :فاتحه
 حُسن با مواجهه :اول فصل

 فهم حسن و اَحسن :فصل دوم
 حسنه عامل تثبیت فهم حسن :فصل سوم

 احسان بروز حُسن :فصل چهارم
 انعکاس بروز حُسن :جم،فصل پن

 خاتمه: مراقبت از سیئات
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